
 

 

 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  инж. Данчо Кирилов Киряков 

председател  на Общински съвет – Смолян 

 

 

 

 

Относно: Избор на  управител на "Ученическо и столово хранене" ЕООД,   
с ЕИК:120506497, адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №1 и 

сключване на договор за управление на дружеството. 
 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Съгласно чл.32 от  Наредбата за условията и реда за упражняване на 

правата на собственост на общината Смолян в търговските дружества с общинско 

участие и общински предприятия, общинският съвет упражнява правата на 

едноличния собственик на капитала в едноличните търговски дружества и 

определя компетенциите на управителя по управлението на еднолични търговски 

дружества с общинско имущество. С решение на принципала за управител на 

„Ученическо и столово хранене“ ЕООД  е избран Г.П., като в изпълнение на 

посоченото решение е сключен договор за управление на дружеството и това 

обстоятелство е вписано в Търговския регистър и към настоящия момент е 

непроменено. В тази  връзка е постъпило и предложение от кмета на община 

Смолян, в което се изразява положително становище по отношение на 

управлението на дружеството от Г.П. и предлага неговото преизбиране  за нов 

мандат на посоченото дружество. В правомощията на общинския съвет  е да 

преизбере  досегашния управител за нов мандат, като правоотношението между 

управителя и дружеството следва да се сключи нов договор за управление   и се 

отрази в Търговския регистър съгласно разпоредбата на чл. 7 от  Закона за 

търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.  

 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 2  от Закона за 

общинската собственост, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.141, ал.7 и чл. 147, ал.2 от 

Търговския закон,  чл. 21, ал. 1, т. 9, чл. 27, ал. 5 от Закона за местното 



самоуправление и местната администрация, чл. 35, т. 9 от  Наредбата за условията 

и реда за упражняване на правата на собственост на общината Смолян в 

търговските дружества с общинско участие и общински предприятия и въз основа 

на гореизложеното  предлагам  следния  проект за  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1.  Избира Г.К.П. за управител на „Ученическо и столово хранене“  ЕООД, с 

ЕИК:120506497 и адрес на  управление:  гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №1;   

 

2. Възлага на Кмета на община Смолян да сключи договор за възлагане на 

управление с избрания управител и определя месечното му възнаграждение в 

размер на 2,5 ( словом: две цяло и пет ) минимални работни заплати за 

страната и срок на договора - 3 години; 

 

 

3. Задължава управителя на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, Г.К.П. , да 

предприеме предвидените в Търговския закон и Учредителния акт правни и 

фактически действия по вписване на промените в обстоятелствата на 

дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията. 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:  

инж. Данчо Кирилов Киряков 

Председател на Общински съвет – Смолян 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


